Datganiadau cyfrifyddu 20'18-19 ar gyrfer:
Enw'r cortf:

CYNGOR CYMUNED BRITHDIR A LLANFACHRETH

Datganiad o incxrm a gu/arianuderbtmiadau a thaliadau

1.
2.

Balansau
ddygrvyd

a
ymlaen

(+) lncwrn o

drethiant

4,847

4.652

6,000

6,000 qlanswm

Cyfan$,rn y batansau a,r confeydd wrth geft ar ddechrau'riwyddyn fel
yu cofttod'4/d yn y cofrtodion adannot. Rhaid ddo fod yn gyson a Lfine'l
7 y fwyddyn flaonod.
yr incwrn a ddebyniq/d/d€tuyniadwy yn ystod y fiwyddyn o
drelhiant lleol (p€esept) neu adol/cyFaniad gan brif gyrff.

lleouarcbll

3.

4.

5.

(+) Cyfanswm
derbyniadau
6raill
G) Costau

G) Llog

staff

661

492

1,418

1,384

ar

Cyfians m incwn neu dc,€rbyniadau a gohodwyd yn y llyfr arian parod
llai? symiau a gynhw),slr yn tlinell 2. Ma€'n cynnwys gmnliau cymorth,

Cyfan$m gwadant neu daliadau

a $ma€d i bob gweithiwr cyfogedig ac
ar ei ran. Drech gynnwys cyfogau, lWE ac Yswiriant Gwladol
(cyflogeion a cMogM,yr), cyhaniadau pensiwn a thr€uliau cysytttiedig,

Cyfanswm $,vadant neu daliadau cyfslaf a llog a wnaed
ffwyddyn ar lenthyciadau allanol (os o gwbl).

funthyciadau/

F

ystod

y

addaliadau

,
6.

cyfalaf
G) Cytunswm

5,438

6,747

Cyfanswm gwariant neu daliadau fel y'u cofnodwyd yn y llldr arian parod
llai costau staff lLtjnell 4) a llog ar fenthyciadau/ad-daliadau cyfalaf
(Llinell 5).

4,652

2,973

Cyfanswm y balansau at cronfeydd wrth geii ar ddiwedd y ffq/ddyn.
Rhaid iddo fod yn hafal ; (1+2+3) - (4+5+6).

(+) Dyiedwyra
balansau stoc

0

0

(+) Cytunsu,m
adan parod a
buddsoddiad3u

4,652

taliadau eraill

7.

(=) Balansau a

garlq/d ymlaen

Oatganiad o falansau

8.
9.
10.

ll.

G)

Credydwyr

(=) Balansau a
gadwyd ymlaen

12. Cyfanswm
asedau seidlog
ac asedau

Cyfrlfon

incffi.

gwarlant tm unig: Nodw€h wedh dyl€dion syn

ddtedus i'r corff a balansau stoc

0
4,652
37.394

2,573

0

2,973
37,394

a ddelir ar ddiwedd y fwyddyn.

Pob cyftlt Swrn yr holl gyiifon banc cyfredol a chadw datiadau ariannot
a buddsoddladau a ddelir ar 31 Mawflh. Rhaid i hyn fod F gyson a
balans cysonil llyf adan parod yn unol e chysoniad y banc.

inclm a gwariant m unlg: Nodr rch werth yr arian sy'n
ddybdus gan y corff (heblaw costau benthyg) ar ddiw€dd y nwyddyn.
Cyfrifon

Dral cyfaniwm y balansau

fu

yn gyson e ltnett 7 uchodi Nodu/ch

gyfanswn (8+9-10).
Gwerth cofiestr as€dau a boddsoddiadau pob ased ssi/dtog, ynghyd ag
unrhyw as€dau hirdyrno. eft$ll a dd€lir ar 3'l Mawtth.

hidymor

13. Cyfanswm
benthyciadau

14. Nodyn da€elu
cmnleydd
ymddiri6ddaeth

0

Balans cyfalaf dyledus pob benlhyciad o d4/q/dd partibn
(gan gynnwys FrVLB).

fl

31 Mawth

gmggHs

Mae'r corff yn gw€ithredu fel unig ymddidedohdr ac mae'n

gyftifol am rcoli (a) cronfa/qonfoydd ymddiriedolaew
as€dau (dy'ai dadlenwyr nodi nad y\^/r ffigurau uchod yn
cynnrvys unft yw dhfodion yrnddtuildola€th)-

Datganlad Llywodraethu Blynyddol (Rhan 1)
Rydyn yn cydnabod, fel a€lodau o'. Cyngor/Bwrdd/F yllgor, ein cyf,ifoldeb am siqhau bod syst€m rhGotaeth f€wnol
gadam ar v'raith, gan gynnwys paratoi'r datganiadau cyfdryddu. Rydym yn cadarnhau, hyd etthaf ein gwybodaeth a'n
cred, o ran y datganiadau cyfriMdu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawfth m19, ein bod wedi gwneud y canlynol:

Rydym !!€di rhoi treftiadau ar waith ar

.
.

adan

gyfe[

gwaith rh€oli ariannol effeilhiol yn ystod y
nwyddyn; a

Pennu eigyllideb a heoli ei
yn briodol a pharatoi a
chymeradwyo ei ddaQaniadau
cyfriryddu bl y rhagnodir gan y

G

pharatoi a chlnneradwyo'r daQaniadau cyftilddu.

gyfi"ih.

a

2- Cynnal systsm rieolaeth f€wnolddigonol, gan
gynnwys rnesurau a gynlluniwyd i atala chanbd t\f,yll a
llygr€dd, ac adolygu ei heffeithiolrwydd.
Rydym wedi cymryd yr holl gamau ftesymol i roi
d(rwdd i ni'n hunain nad o€s unftyw achodon o
ddiryg cydymfrrfio gwirioneddol na pholibl 6
chyfreithiau, rh€oljadau na chodau ymader a allai gael
o$ailh ariannol sylw€ddol ar allu'r
Cyngor/Bundd/Pwyllgor i gynnal oi tusn€s nac ar ei
s€Vlta afllannol.
4-

6, 12

Gwn€ud tr€ftiadau pdodol
debyn cyfrifoldeb am warchod yr
afun cyhoeddus a? adnoddau
dan ei reolaeth.

6, 7

mae

Ord wedigwneud p€lllau y
ganddo r p{€r cfreithiol i'w
gl^/rleud ac wedi cydymfijfio e
chodau ynarbr a safonau wrth

6

Rydyrn wedi darpatu cyffe priodol i etholwyr arfsr €u

Rhoi'r cyfle i bob unigolyn e

6,23

hawliau yn unol a gotnion Rheoliadau ClEifon ac
Archwilio (Cymru) 2014.

diddodeb archwilio cyftifon y corff
yn unol al hyn a nodir yn yr

aF

a

G'

hysbysiad o'r ardwiiiad.

ariannola'r 6,I

Rydym wedi cynnal asesiad o'r dsgiau sy'n wynebu'r
Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor ac w€di cymryd camau priodot
i reolit risgiau hynny, gan gynnwys cyflwyno
fieolaglhau rnewnol a,/n6u ySwiriant allanol lle y tto
angen,

Ystyried y risgbu
dsgiau eraill a wynebir ganddo
vwth w€ithreddr corff a delio d
hwYn brjodol.

6. R]/dyrn wedi cynnal systen archwilio mewnol ddigonol
ac effeitlliol ar gyfer y coftodion cyftiryddu a?
systemau rheoli dlwy gydoly f\Nyddyn ac wedi cael
admddiad gan yr archwibdd mewnol.

Trefiu iunigolyn cfnlwys,

wedi

7. R)/dym wedi ystyried a oes unrhry ymgyfreitha,
rhwymediga€thau neu ymMymiadau, digwyddiadau
neu drafodion, a ddigwyddodd naillaiyn ystod y
ffwyddyn n6u ar 6l i'r fwyddyn ddod i b€n, \ ,edi cael
effait ariannol ar y Cyngor/Bwrdd/tu/tlgor a, tle y bo n
btiodol, lv€di eu cynrMys yn y datganiadau cyfriMdu.

8. Rydyrn wedi cymryd camau priodol i fynd i'r afael a
phob mater a godwyd mewn adroddiadau blaenorol
gan aachwilwyr mewnol ac sllanol,

9.

Cronfeydd ymddiri€dolaeth - y'| hinw€dd €in swydd
fel ymddiri€dolwr, rydFn w€di:

.

'

cyfawni ein cyfifrcld€b mewr perhynas ag
atebolrwydd am y gmnfa/cionbydd gan gynnwys
cyfwyno admddiadau ariannol a, lle y bo angen,
cynnal archwiliadau annibynnol,

yn

6,8

annibynnol ar y rh€olselhau a'r
grNeithdrefiau adannol, roi bam
wrthrychol aa ba un a yvr'r rhain yn
diwallu arEhsnion y corff.

c

Daig6lu popeth y dyaitod
ei ddalgelu am eifusnes yn
ysiod y iwyddyn gan gynnwys

6

digwyddiadau a ddigwyddodd ar
6l i'r flwyddyn ddod i ben os ydynt
yn berthnasol.
a chyrnryd camsu priodol 6, 8, 23
fynd il afaele phrobl€mau/
'gwendidau a dd)€wyd i1^, sylw
gan archwilwyr mewnol ac allanol.

Ys9,ed

Clfawni ei gyftiioldebau
yn rhinr€dd ei swydd nsl
unig r€olwr-ymddidedotwr
ymddiriedolaeth neu
ymddidedolaethau lleol.

J 3,6

Ar ddalen ar wahan, ftowch esbonisdau i'r archwilydd allanol ar gyfer pob ymatob 'naddo' a roddwyd; a dbgrifir,tch pa gamau
gweithredu syn cael eu cymryd i fynd i'r afad a'r $rendidau a nodwyd.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan 2)

1.

Rydym wedi mabwysiadu fteolau s€i/dlog a
rheoliadau ariennol tul q/n briodol.

Wedi serydh yn briodol ei reolau mewnol ar
gyfer pennu sllt y bydd yn cyflawni ei fusnes-

2.

Rydym wedi sicrhau bod heolau s€odlog y
Cyngor a rheoliadau adannolwedi'u dilyn ar
gyfer yr holl drafodiadau perthnasol.

Wedidilyn ei reolau m€,/mol ac wedi adollgu
€i gydymffurfad a'r rheolau hynny

3.

Mae holl bwyilgorau ac is-bwyllgorau? cyngor
wedi eu serydtu'n briodol ac maenl wedi derbyn
cylch gorchwyl priodol yn nodi'r cyftiloldet au
dirpMy€dig i wndud penderfoniadau ac

Wedisicrhau, pan fo'n briodol, bod y Cyngor
wedi dirpMyo yn bdodol ei gyfrifoldebau i
bwyllgomu

argymhellion.

Dilaerbly bon bdodol.

Cymeradwyaeth ac ardystiad y Gyngor/Bwrdd/Pwyllgor
Y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor sy n gytrifol am baratoi'r daEaniadau cyfiryddu yn unol 6 gotnion Rhe'oliadau Cy{aifon ae Archwilio (Cymru)
2014 ac am baratoi? Datganiad Lly,rcdraethu Blynyddol.

Ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrlfol

Cymeradwyaeth gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyl gor

Ardysliaffod y datganiadau cyfritddu yn y Fturflen Flynyddot hon
yn rhoi darlun leg o sofi/lltu arjannol y Cyngor/Bwrdd/Pwyltgor, a i
incwm a'i waiant, neu'n cyflwyno? deftyniadau a? taliadau'n
briodol, yn 6l y digvlydd, ar gyfer y fwyddyn a ddaeth i ben 31
Mawrth 2019.

Cadamhaftod y datsaniadau cyfriryddu hyn a'r Datganiad

Llofibd y Srvyddog Artannot cyftifot:A . M-

Lloftod Cadolrydd y

Enw: angen

enw.fi.

ruf

Dyddiad: dd/mmlbbbb
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Fa{dj r,yJoLl
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lG/o.t-/ =o t q

Llwod.aethu Blynyddo'w€dieu cymeradwyo gan y
Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor o dan gyfeimod cohodl

6, &+crr
Enw: ans€n

rrlod
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Dlddl.d: dd/mnvbbbb
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Ailgymeradwyaeth ac ailardystiad gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor (dim ond os bydd y lfurflen
flynyddol wedi ei diwygio yn yr archwiliad)
ArdFUad gan y Swyddog Arlannol q/ftifol

Cyrn€radwyaeth gan y Cyrgor/tswrdd/Artlgor

Ardysliaffod y da(ganiadau cyfrii/ddu yn y Ffuden Flynyddol hon

Cadamhaffod y datganiadau cyii4ddu hyn a'r Daganiad
Llywodraolhu Blynyddol,,!€di cael eu cymeradwyo gan y

yn rhoidadun teg o s€tllb ariannoly CyngovBwdd/Pwyllgor, a'i
incwm a'i wadant, neo'n cyffwynot debyniadau a'r hliadadn
briodol, yn 6l y digvrydd, ar gyfer y fwyddyn a ddaeth i ben 31
Mawrth 201S.

Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor o dan gyfeimod cofrod:
Nodw€tr y cyfreimod coftod a dyddiad y cytarfod

Llohod y Swlddog Ariannol Cr'ftffo|:

Llotnod Cadei4dd y cyfa.iod:

Enw: angen enw

Enw: angen enw

Dyddiad: dd/mm/bbbb

Dyddlad: dd/mrn/bbbb

.Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinot C}lmru
Mae'r archwilydd allanol yn cynnal yr archwiliad ar ran Archwilydd Cyfiredinol Cymru, ac yn unol 6 chan awiau a
gyho€ddwyd ganddo. Ar sail ei adol)€iad o'r Ffurflen Flynyddol a'r wybodaeth ategol, mae n nodi pa un a fydd unrhyw
fater a ddaw i'w sylw yn peri pryder nad yw'r ddeddfwriaeth a'r gotynion rheoleiddio perthmsot wedi'u bodloni.
Ardystiwn ein bod wedi ovblhau'r archwiliad o'r Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019
gyfer:

al'tl.

C1i.'n-,"-z,r

r O Lictn(crtwi'tVt't

6ritin,l'

Adroddiad yr archvrilydd allanol

{,lc€i*ritrntdEnoi-effii-Szl'

Ar sail ein hadolygiad, yn ein bom ni, mae r wybodaeth F y Ffurfen Ftynyddol yn
cydymfftirfio ag arfedon prbdol ac nid oes unfiyw fatedon w€di dod i'n 6ytw syn ped pryder nad f,vr'r ddeddfr,vriaeth a'r

gotnion *ledeidd;o per$nasol wedi'u bodloni.

Eilaa+**dat+yry@yffl-tf Mabrion eraill nad ydynt yn effeithio ar ein bsm yr
hargymhellion ar gyfer gw€lla wedi u cynnwys yn €in hadroddiad i'r corff dyddiedig

u dwyn i

syh/r corf

an

lrdorion eralll ac argymhellion
Ar sail ein hadolygiad, tynnwn sylw? corff at y materion
ond y dylai'r corff ymddn a hwy.

at atgymhellion c€nlynol nad ydynl yn effeithio ar ein bam archwitio

'"r+Q'$'

Gweler yr adroddiad amgae€dig

.-1:3;ioios
J-""t.."

(Pafiewch ar daien ar wEh6n os oes angen.)
Enw'r archwllydd allanol:

Bt:

Li.i' $6 iriralirilt{li
Unit,r,

ji i{in$e

Llohod yr archwilldd allanol:

Dro3 ac ar ran Archwilydd Cyfftodtnot
" Oilser fel y bo n bdodol.

sn
Dyddiad:

btr,'f
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a.

Adroddiad archwilio mewnol Blynyddol ar
Enw'r

corff:

gfer:

CYNGOR CYMUNED BRITHDIR A LLANFACHRETH

Mae archwiliad newnol y Cyngor/9,rrddlB,rglgor, gan w€ithredu'n annibynnol ac ar sail asoshd o risg, w€di cynnwys
cynnal asesiad dewisol o gydymfiurfiaeth at gweithd.efnau a'r rheolaethau perihnasol y disgwyir iddynt fod ar walth yn
ystod yllwyddyn ariannolsy'n dod i ben 31 Mawrth 2019.
Cynhaliwyd yr archwiliad mewnol yn unol ag anghenlon y Cyngor/Bv,rddlFryyllgor a'r gwatth a drefnwyd. Ar sail y
canfyddiadau yn y meysydd a archwiliwyd, ceir crynodeb o gasgliadau'r archwiliad mewnol yn y tabl hwn. Nodir isod
amcanion rheolaeth fewnol a chasgliadau'r archwiliad mewnol ar ba un a oedd yr amcanion canlynol o ran rheolaeth, ym
mhob fiordd bwysig, yn cael eu bodloni drwy gydol y flwyddyn ariannol i safon syn ddigonol i ddiwallu angh€nion y

Cyngor/@lg€r=

Mae'r llyhau cyftifon pdodol w€di'u
cadwn bnodol drwy gydol y

Mewnosodwch destun

Bodlonwyd fi eoliadau ariannol,
cehogwyd taliadau g6n anforlebau,
cymeradwywyd gwadant a
rhoddwt/d c1rfrif priodol am TAW.

t-

As€sodd y corf y dsgiau sylweddol
I qy{awni ei amcanion ac adolygodd
ddlgonoh,vydd y trefiiadau ar gyfer
eu rheoli,

r

Mewnosodwch destun

Mewnosodwch destun

r

4. Deilliodd y gotniad blFyddol am
traos€pvardolvadnocldau o boses
gyllidebu ddigonol. cafodd cynnydd

l\,lewnosodwch destun

yn erbyn y qyllideb elfonitro'n
rheolaidd, ac medd y cronfeydd

wrlh gefi yn kiodol.
Cafodd yr incrJrn disgwyliedig ei
ddertryn yn llawn, ar sail prisiau
cfwir, ei grotnodi'n briodol a'i
fincio'n syth, a rhoddwyd cyfrif
priodol am TAW.
Ceftiogwyd taliadau adao man yn
briodol gan dderbynebau,
cymeradwywyd gwadaft a
ftoddwyd cyfiif priodol am TAW.
7. Taluryd cyffogau i gyfogeion a
lufansau i aelodau yn unol 6
chymeradwyaetnau a golnodwt/d, a
cnyrnhvryswyd gofynlon TWE ac
Yswidanl Gwladol yn briodol.
Ro€dd y cofestrau a€ed6u a
buddsoddiadau yn gy{awn, yn
gywir, ac yn ca€l eu cynnal yn
briodol.

Mewnosodwch desfun

r
r

Mewnoso.lwch destun

Mewnosodwch d€stun

Mewnosodwch desrun

9.

Cafodd cysoniadau cyfifon banc
cyfiiodol ac ar ddi\oedd y nwyddyn
€u cynnal yn briodol.

Mewnosodwch destun

10, Catodd daEaniadau c/iiryddu a
baratowyd yn ystod y fwyddyn eu
Paratoi ar y sail cyfiffidu gyMr
(derbyniadau a thaliadau/incwm a
gryariant), roeddent yn gyson a'r
llyfr arian parod, wediu cehogi gen
drywydd archwil'o digonol o
gotnodion sylfaenol, a,116 y bo'n
briodol, cafodd dyledwyr a
chredydwyr eu coftodi'n briodol.
1 !

Mewnosodwch destun

. Cronleydd ymddiriedola€th (gan
gynnwys ymddidedolaethau

Mewnosodwch destun

elusennol). Ma6'r
Cyngor/BMdd/Ftryllgor wedi
cyflawni ei gyfiifoldebau fel
ymddidedolwr.

6

12. Nodwch y maes risg

Mewnosodwch destun

13. Nodwch y ma6s dsq

Mewnosodwch destln

14. Nodwch y maes risq

Mewnosodwch destun

'

Os atebwyd 'naddo', nodwch y goblygaadau a? camau sy'n caet eu cymryd i i/nd i'r afaet ag unrht v wendid rheoti a nodwyd
(ychwanegwEh dudalennau ar wahan os oes angen).

_ Os atebwyd'heb eigynnwys',
nod\{ch pryd y gwna€thpwyd y gwaith archwitio mewno{ mwyaf diweddar yn y maes hwn a phryd y
bwliodh ei wneud nesaf, neu os nad oes ang€fl €i gynnwys, ftaid i'r archwilydd mewnol esbonio pam nad oes ang€n hynny.

t

nghanfyddiadau manwl a'm haEymhellion yr r ,yf yn eu dwyn i sylv/r Cyngor/ByrKtClgr44gor wedi'u cynnwys yn
lMae
manwl i? Cyngor/B\,sdd/Pwy gor dyddi€dig A\cr,
.l a Diteeros nad oes adroddiad wedi,ibaratoj.

2r\ol

!/ adroctdiad

Cadarnhau archwiliad mewnol
Rwtf/Rydym yn cadamhau nad wyf i/ydym ni, fel archwilydd mewnot y Cyngor, wedi ymgymryd a s{yddogaeth reoti na gwsinyddot o
fulil/n y corff (gan gynnwys paEtoi? cyfrifon) nac fsl aelod o? corf yn ystod y btynyddoedd ariannot 2017-18 a 201&f. Cadarnhaf

he@ nafu unrhyw achosoMhdaro buddiannau ynghylch

t

mhenodiad.

Enw'r unigolyn a gFhaliodd yr archwiliad mewnol: Gwawr Owen
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